
 

 
 
            Kielce 6.06.2018 r. 

Ogłoszenie o  sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego  

BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH 

 

        Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach działając na podstawie Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami 

rzeczowymi majątku ruchomego, w który zaopatrzone są jednostki budżetowe (DZ.U. 2010.114.761)  

i Załącznikiem do Zarządzenia Nr 524/2010 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 grudnia 2010 roku w 

sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są 

jednostki budżetowe i zakłady budżetowe informuje, że posiada do sprzedaży zbędne składniki majątku 

ruchomego, które zostały wykazane poniżej. 

1. Szczegółowe informacje na temat składników można uzyskać od pracownika BWA- Pani Anety 

Pędzik tel. 41 367 64 47 wew. 23. 

2. Składniki majątku ruchomego można oglądać w siedzibie Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach 

od poniedziałku do piątku w godz. 10-14.00 po uprzednim kontakcie  z ww.  pracownikiem w 

dniach 06.06.2018 r.-27.06.2018 r.  

3. Zainteresowani zakupem powinni złożyć ofertę zakupu sporządzoną zgodnie ze wzorem, 

stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia, którą można odebrać w siedzibie BWA , przy ul. 

Kapitulnej 2 lub pobrać ze strony internetowej: www.bwakielce.art.pl 
4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.06.2018 r., do godz. 10.00 w siedzibie  BWA lub przesłać 

za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) na adres: Biuro Wystaw Artystycznych w 

Kielcach, 25-011 Kielce, ul. Kapitulna 2. Koperta powinna być oznaczona odpowiednim napisem 

„Oferta  zakupu składników majątku ruchomego” 

5. Sprzedaż odbędzie się w siedzibie Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach w dniu 29.06.2018 

r. w godzinach : 10.00-11.00.  

6. Jeżeli co najmniej dwie osoby będą zainteresowane nabyciem tego samego składnika rzeczowego 

majątku ruchomego zostanie dodatkowo przeprowadzona aukcja między tymi osobami. 

7. Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych składników majątku w drodze sprzedaży 

będzie najwyższa zaproponowana cena. 

8. Warunkiem przejścia składnika rzeczowego majątku ruchomego na nabywcę jest uiszczenie 

całkowitej ceny nabycia gotówką w kasie BWA przy ul. Kapitulnej 2. 

9. Po zapłacie należności nabywca odbiera niezwłocznie zakupiony towar na swój koszt i swoim 

staraniem, nie później niż w dniu 30.07.2018 roku. Po upływie 30 dni od dnia sprzedaży BWA 

dokonuje likwidacji zapłaconych, a nie odebranych przedmiotów sprzedaży. 

10. Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach zastrzega sobie prawo do odwołania w każdym 

momencie niniejszego ogłoszenia o możliwości sprzedaży bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

 

 



LP Opis Nr 
inwentarzowy 

Cena 
sprzedaży 

 

1. Przepływowy 

ogrzewacz wody 

Thermes 

PW10NAD, 

220V, 1500 W 

6,8 A, 10 l + 

bateria wodna ,  

rok zakupu 

2002-  

 

Ks.2 s.15 p. 6 120 zł 

 
2. Przepływowy 

ogrzewacz wody 

Simens typ 

DHT18100, 

400V3~, 18 

KW, 10 bar,  

Ks.2 s. 15 p. 5 80 zł 

 
 
 

 
 
 
 



3. Zestaw 

nagłaśniający ( 

rok zakupu 

2004) : głośniki 

Daxon 

10W/100V- 9 

szt., 

wzmacniacz 

mocy Rduch 

MWL-5 B 

100W, 2 

mikrofony 

bezprzewodowe, 

eliminator 

sprzężeń firmy 

Alphard 

 

6/622/1 600 zł 
 

 
 

 



4. Zestaw 

nagłaśniający ( 

rok zakupu 

2007)- kolumny 

głośnikowe 

BlueWhale-  4 

szt., 

wzmacniacz 

Tayama, 

mikrofony 

bezprzewodowe 

Alphard- 2 szt, 

mikrofony 

przewodowe 

Alphard- 2 szt., 

eliminator 

sprężeń 

Alphard, stojak 

mikrofonowy 

mały, statyw 

mikrofonowy- 2 

szt.- cena  

 

6/622/3 400 zł  

5. Hydrant ppoż. w 

skrzyni  

wewnętrzny z 

wężem 

półsztywnym 

Typ PN-EN 

671-1 Z 25/20 

ostatni przegląd 

2013 r. (rok 

zakupu 2005)  

Ks. 1 s. 11p. 
12 

250 zł 

 



6. Hydrant ppoż z 

uchwytem 

wewnętrzny z 

wężem 

półsztywnym 

Typ PN-EN 

671-1 Z 25/30 

ostatni przegląd 

2013 r.  rok 

zakupu 2007) 

 

Ks. 1 s. 11p. 
14 

200 zł 

 
7. Hydrant ppoż 

(rok zakupu 

2005) 

 

Ks. 1 s. 11p. 
13 

150 zł 

 
8. Froterka Hoover  

(rok zakupu 

2004)-  

 

Ks. 1 s.34 p.7 40 zł 

 
     



9. Gaśnice 

proszkowe 4,5 

kg- ostatni 

przegląd w 2013 

roku- 6 szt. 

 

Ks. il. S. 8 p.6 5 zł/szt.  

10. Zlew 

dwukomorowy 

ze stali 

nierdzewnej rok 

zakupu 2014-  

 

Ks. Il. S 6 p. 
151 

40 zł 

 
11. Piece 

akumulacyjne 
AEG  3 kW rok 
zakupu 2007-6 
szt. 

 250  zł/szt. 

 
 



 
 

12. Skrzynka na 
gaśnice 

Ks. Il. S. 8 
p.136 

30 zł 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


